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Η εταιρεία μας victory συντονιστές & μεσίτες ασφαλίσεων Μ.ΕΠΕ, εξειδικευμένη εδώ και 10 
χρόνια στον κλάδο οδικής βοήθειας με αποκλειστική διάθεση προϊόντων μέσω 
διαμεσολαβούντων, αναπτύσσει και υποστηρίζει εξειδικευμένα προγράμματα, προσφέροντας 
σημαντικά επιπλέον οφέλη για τους συνεργάτες της. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

✓ Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της 
www.victorynet.gr . 

✓ Ενιαίο & εύχρηστο μηχανογραφικό σύστημα on line έκδοσης σε πραγματικό χρόνο όλων 
των συμβολαίων και παροχών μας. 

✓ Διάθεση web service . 

✓ Δυνατότητα μέσω  on line, ακύρωσης και πρόσθετης πράξης . 

✓ Πρόσβαση και έκδοση συμβολαίων στις μεγαλύτερες εταιρείες οδικής βοήθειας σε όλους 
τους ασφαλιστικούς κινδύνους οδικής  βοήθειας . 

✓ Από το 2010 υιοθετήσαμε το σήμα του συνεργάτη μας , στα διαθέσιμα ασφαλιστικά 
προγράμματα της εταιρείας μας . 
 

✓ Όλα μας τα πιστοποιητικά ασφάλισης συνοδεύονται με QR CODE που παραπέμπουν 
στους όρους του συμβολαίου. 

✓ Τα περισσότερα προγράμματα μας προσφέρουν καλύτερους όρους και οι πελάτες των 
συνεργατών μας έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα,  πχ νομική προστασία οχήματος 
οδηγού , παροχές , κτλ. 

✓ Προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο το χαρτοφυλάκιο 
σας , το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο των συνεργατών σας και τις προμήθειες σας . 

✓ Έχετε την δυνατότητα μέσω ειδικής διαμορφωμένης ιστοσελίδας ή εφαρμογής για smart phone , να 
αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες  για τον πελάτη σας .



 2 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
 

  

✓ Κάλυψη όλων των κατηγοριών οχήματα , από ποδήλατα έως βαρέου τύπου . 

✓ Κάλυψη ανεξαρτήτως ηλικίας οχήματος . 

✓ Έκδοση συμβολαίου on line όλων των κατηγοριών οδικής βοήθειας. 

✓ Ελεύθερο , έκδοση συμβολαίου ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας (όχι μικρότερη των τριών 
μηνών ). 

✓ Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων ( ΠΟΔΗΛΑΤΟ , ΕΙΧ, ΦΙΧ , ΤΑΧΙ, 
ΦΔΧ ) . 

✓ Επιλογή ασφαλίστρου. 

✓ Πολλαπλά  προγράμματα οδικών βοηθειών  , ανάλογα με την ανάγκη έκαστου πελάτη. 

✓ Ειδικά προγράμματα σε τρέιλερ, αυτοκινούμενα. 

✓ Κάλυψη ξένων πινακίδων, leasing, ενοικιαζόμενων. 

✓ Πακέτα προγραμμάτων  ταξιδιωτική βοήθεια  για την οδική κάλυψη σε Ελλάδα & εξωτερικό. 

✓ Υπηρεσία assistance emergency . 

✓ Πολυασφαλιστήριο , δυνατότητα  συνδυαστικών  προγραμμάτων και τιμολόγησης ,  με ένα 
εκτυπωτικό. 

✓ Δωρεάν παροχή ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ , σε όλα τα συμβόλαια της VICTORY. 

✓ VICTORYMAP, εύκολη και εύχρηστη ενημέρωση πληροφοριών συμβολαίου και άλλων 
σημαντικών πληροφοριών, μέσω smart phone για android & iOS . 
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CLASSIC ASSISTANCE 
 
     Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• ΕΙΧ 
• ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους, με μονούς τροχούς πίσω, ύψους 

μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. 
• ΜΟΤΟ από 50cc 
• TAXI 

 
       ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 
 

• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς 
σε Ελλάδα και  εξωτερικό. 

• Αλλαγή ελαστικού. 
• Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. 

• Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του 
ασφαλισμένου. 

• Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής 
επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας. 

• Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

 

 
 

SMALL PACK   ASSISTANCE  . 
 
Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 
 

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• ΕΙΧ 
• ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς 
• τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και 

απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. 
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου , ανεξαρτήτως έδρας πελάτη. 
• Αλλαγή ελαστικού. 

• Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 
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FULL PACK  ASSISTANCE   

 
 
Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 

 
• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• ΕΙΧ 
• ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς 

τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 
μέτρα και απόστασης        
αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.  

                            
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Αλλαγή ελαστικού. 
• Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

• Ρυμούλκηση στον τόπο επιθυμίας του ασφαλιζόμενου ανεξαρτήτως έδρας πελάτη . 

• Ρυμούλκηση λόγω έλλειψης καυσίμου. 
• Ρυμούλκηση λόγω φθοράς ή απώλειας κλειδιών ( εφόσον είναι  εφικτή ) . 

• Αντικατάσταση ελαστικού, χρήσης αποζημίωσης  

• Αντικατάσταση αυτοκινήτου  
 
 
 
 
 
 

ΒΙΚΕ  ASSISTANCE   
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

• ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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με την υποστήριξη της 
 
        Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα για Ελλάδα και Εξωτερικό : 
 

• ΕΙΧ 
• ΕΙΧ με ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
• ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους 
• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc. 
• TAXI (με διαφορετικούς όρους) 

 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

✓ Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις χώρες της 
ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως 
τα ανατολικά όρια των 
χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. 
Ειδικά για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος. 

✓ Επιτόπου επισκευή. 

✓ Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο. 

✓ Εσωτερικός επαναπατρισμός οχήματος. 

✓ Αλλαγή ελαστικού. 

✓ Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμου. 

✓ Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών.  

✓ Επαναπατρισμός οχήματος στην Ελλάδα και από το  εξωτερικό . 

✓ Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο . 

✓ Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας . 
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με την υποστήριξη της 

 
 

Το πρόγραμμα ΟΒΒΟ προσφέρει σημαντικές ασφαλιστικές 
καλύψεις στην Ελλάδα και σε 34 χώρες της 
Ευρώπης. 

• Η κάλυψη στο εξωτερικό αφορά τις Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία, 
Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μ. Βρετανία, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και Fyrom. Ειδικά 
για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος 

• ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ . 

• ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ .  

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ .  

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ . 

• ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ . 
• ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ .  
• ΕΞΟ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ  
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ. 

• ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ  

• ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ  
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Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 
• ΕΙΧ 
• ΦΙΧ έως 3,5 τόνους, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα. 
• ΗΛΙΚΙΑΣ έως 20 ετών. 
• ΜΟΤΟ άνω των 125cc. 

 
ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΤΗΣ INTERPARTNER ΚΑΛΥΠΤOYN ΓΕΝΙΚΑ : 

• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Αλλαγή ελαστικού. 

• Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χιλιομέτρων του  τόπου 
κατοικίας ή μεταφορά στον τόπο προορισμού. 

• Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. 
• Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. 
• Απώλεια κλειδιών. 
• Νομικές καλύψεις σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό. 
• Χρηματοδότηση ποινικής εγγύησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό. 
• Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Επαναπατρισμός οχήματος από το εξωτερικό. 
• Επιστροφή / επαναπατρισμός  ασθενών στην  Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Επίσκεψη συγγενούς προσώπου στην  Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Εξυπηρέτηση λόγω έλλειψης καυσίμου. 
• Ταξιδιωτική Βοήθεια . 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΔΙΚΗΒΟΗΘΕΙΑ  
 
Η VICTORY , δημιούργησε ένα πανελλαδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης περιστατικών οδικής 
βοήθειας για περιστατικά πελατών των ενεργών συνεργατών του δικτύου μας , που δεν έχουν 
οδική βοήθεια , με χαμηλό κόστος χρέωσης . 

 
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με την 24 ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, όπου ο πρώτος 
διαθέσιμος εκπρόσωπός μας θα προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια ώστε να εξυπηρετηθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ο πελάτης του συνεργάτη μας . 
 
Περιληπτικά οι υπηρεσίες του προγράμματος VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY αφορούν οχήματα 
ΜΟΤΟ- ΕΙΧ –ΦΙΧ  ΕΩΣ 3000 τόνους και  μεταξόνιο μέχρι 3,50 μ . 
 
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να μεταφερθεί σε συνεργείο της αρεσκείας του το κόστος 
χρέωσης εξαρτάται από το γεωγραφικό σημείο που έχει ακινητοποιηθεί το όχημα του πελάτη και το 
γεωγραφικό σημείο που επιθυμεί να μετακινηθεί.  
 
Σκοπός της εταιρεία μας  είναι , η καλύτερη και η οικονομικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, του 
συνεργάτη μας . Διευκρινίζουμε   ότι, η εταιρεία μας δεν έχει κανένα κέρδος από αυτήν την 
υποστήριξη , σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος .  

 
    
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΟΔΙΚΗ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ– EUROP ASSISTANCE οδική βοήθεια & όχημα αντικατάστασης  
2. ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : Ανεξάρτητο Συμβόλαιο Οχήματος Αντικατάστασης (  

ατύχημα-φωτιά-κλοπή) με την INTERPARTNER ASSISTANCE . 
3. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ARAG  
4. ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ :  
5. VICTORYMED – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ: δωρεάν πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας 

μας, σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ. 
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Η VICTORY προσφέρει την οδική & ταξιδιωτική βοήθεια σε συνδυασμό με παροχή 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από βλάβη ή ατύχημα,  με τους ίδιους όρους και με  
διαφορετικά ασφάλιστρα. 

 
     Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• ΕΙΧ 
• ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με  

μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα 
απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Αλλαγή ελαστικού. 
• Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. 
• Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. 

• Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου 
κατοικίας. 

• Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

+ OXHMA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Σε περίπτωση που το όχημα του ασφαλισμένου έχει υποστεί ατύχημα ή  μηχανική  βλάβη  
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και η καθαρή διάρκεια επισκευής  του υπερβαίνει τις 3 ημέρες  
εργασίας ,η EUROP ASSISTANCE θα αναλάβει για μέγιστη διάρκεια  πέντε  (5)  ημερών,  την  
παροχή  οχήματος αντικατάστασης μέχρι 1400 κυβικά και με ανώτατο όριο 10 φορολογήσιμων  
ίππων. 

 
Ενοικιαζόμενα, leasing, ομαδικά, εξετάζονται κατά περίπτωση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : για το όχημα αντικατάστασης απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας . 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  με την υποστήριξη της    

  

ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
 
 
 
 

ΚΛΟΠΗ 
Μέγιστη διάρκεια παροχής 30 ημέρες 

ΦΩΤΙΑ 
Μέγιστη διάρκεια παροχής 30 ημέρες 

 
Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο χωρίς δικαίωμα συμβολαίου 10,45€ - Καθαρό ασφάλιστρο 9,09€. 

 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• Επώνυμη και αξιόπιστη εταιρεία. 

• Διατίθεται  ελεύθερα  (δεν είναι υποχρεωτικό να έχει ο πελάτης συμβόλαιο οδικής βοήθειας). 

• Κάλυψη  ανεξαρτήτου ηλικίας οχήματος. 

• Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. 

• Έκδοση συμβολαίου ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας (ώστε να ακολουθεί το συμβόλαιο 
αστικής ευθύνης οχήματος ή το συμβόλαιο οδικής βοήθειας). 

• Εύκολο μηχανογραφικό πρόγραμμα για εκδόσεις συμβολαίων και 
παρακολούθηση προγράμματος  - χαρτοφυλακίου. 

• Εφόσον έχετε ήδη καταχωρήσει πελάτη σε πρόγραμμα οδικής βοήθειας ή σε 
κάποιο άλλο πρόγραμμα ,δεν χρειάζεται να ξανακαταχωρήσετε τα στοιχεία του 
πελάτη. 

• Έκδοση συμβολαίου με εικαστικό σήμα συνεργάτη. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : για το όχημα αντικατάστασης απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας . 
 

 

Καθαρή διάρκεια επισκευής 4 ημέρες 

Μέγιστη διάρκεια παροχής 10 ημέρες 

 



 

11 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Η εταιρεία μας προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία νομικής προστασίας ARAG, 
προσφέροντας στον συνεργάτη τη δυνατότητα έκδοσης συμβολαίων μέσα από το 
μηχανογραφικό πρόγραμμα της victory. 

 
 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

✓ Επώνυμη και αξιόπιστη εταιρεία εξειδικευμένη στον κλάδο νομικής προστασίας. 

✓ Το συμβόλαιο νομικής προστασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο της αστικής ευθύνης και 
συμπληρωματικών καλύψεων του οχήματος . 

✓ Διατίθεται ελεύθερα ως ανεξάρτητο συμβόλαιο. 

✓ Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. 

✓ Έκδοση συμβολαίου με προσαρμογή χρονικής διάρκειας στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου ή/και 
στο συμβόλαιο οδικής βοήθειας. 

✓ Εύκολο μηχανογραφικό πρόγραμμα για εκδόσεις συμβολαίων και παρακολούθηση 
προγράμματος  -  χαρτοφυλακίου. 

✓ Εφόσον έχετε ήδη καταχωρήσει πελάτη σε πρόγραμμα οδικής βοήθειας ή σε κάποιο άλλο 
πρόγραμμα ,δεν χρειάζεται να ξανακαταχωρήσετε τα στοιχεία του πελάτη. 
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ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
INTERAMERICAN 1010 

 
 
 
 
 
 

με την υποστήριξη της 
 
 

✓ Ιατρικές συμβουλές 24Χ7 

✓ Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά ( αιφνίδια ασθένεια – ατύχημα- αν χρήζει 

ιατρικώς 
με κάθε μέσο χωρίς όριο κόστους  - οργάνωση από την εταιρεία και με 

ιδιόκτητα μέσα ) . 

✓ Κάλυψη όλο το 24ωρο Ελλάδα εξωτερικό . 

✓ Επαναπατρισμός παθόντος και μη παθόντων μελών της  οικογενείας του παθόντος . 

✓ Μεταφορά σορού. 

✓ Νοσηλεία μόνο στο εξωτερικό έως 2.200€ ( εφόσον γίνει εισαγωγή ) . 

✓ Εισιτήριο και ξενοδοχείο σε στενό συγγενή σε περίπτωση νοσηλείας στου ασφαλισμένου . 

✓ Εισιτήριο σε συγγενή ώστε να αναλάβει ανήλικα παιδιά σε αδυναμία του ασφαλισμένου . 

✓ Κάλυψη εισιτήριων για πρόωρη επιστροφή του ασφαλισμένου εξαιτίας θανάτου στενού 
συγγενούς . 

✓ Ο/Η σύζυγος & τα τέκνα (1 – 18 ετών ) καλύπτονται δωρεάν. 
 

Πιστοποίηση με ΙSΟ 9001 και ISO 39001 για την ΙΝΤΕRAMERICAN Βοήθειας, από 
την TÜV HELLAS. 

http://victorynet.gr/products/interamerican-iatriki-voithia/
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VICTORYMED- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Όλα μας τα συμβόλαια  συνοδεύονται , προαιρετικά με τις δωρεάν παροχές VICTORYMED- 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ  μέσω  έκδοσης  συμβολαίου πολυασφαλιστηρίου . 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

✓ 24 ώρο , συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο 213 0178530 

✓ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 
ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. 

✓ ΔΩΡΕΑΝ διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 500€ για ενήλικες και 300€ για παιδιά έως 14 ετών , 
για επείγοντα περιστατικά . 

✓ Απεριόριστες προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις στην Ευρωκλινική Αθηνών στη 
προνομιακή τιμή των 5€ . 

✓ Διαγνωστικές εξετάσεις , ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ . 

✓ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στην 
Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων και έκπτωση 50% σε 
περίπτωση μη εισαγωγής. 

✓ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης) έκπτωση έως 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο 
με δυνατότητα χρήσης κρατικού ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας στην 
Ευρωκλινική Αθηνών  και στην Ευρωκλινική Παίδων. 

✓ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Απεριόριστες 
Προγραμματισμένες Ιατρικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, μόνο κατόπιν ραντεβού 
(μέσω του συντονιστικού κέντρου του Ομίλου Ευρωκλινικής, με κλήση στο τηλέφωνο 
2130178530, στην προνομιακή τιμή των 20€. 

✓ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠYΥ για 
τη διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων για εξωτερικούς 
ασθενείς που επισκέπτονται τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα 
πανελλαδικά. 

✓ CHECK UP , σε ειδικά εκπτωτικά προνομιακά πακέτα . 
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VICTORY AUTO PLUS 
 
 

Το Victory Auto Plus, είναι ένα πρόγραμμα πολυτιμολόγησης ασφαλιστικών προγραμμάτων και 
υπηρεσιών της εταιρείας VICTORY γύρω από το αυτοκίνητο. 

 
Προσφέρει την δυνατότητα να συνδυάσει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, τις καλύψεις των 
αναγκών του πελάτη σύμφωνα με την οικονομική του επάρκεια , σε ασφαλιστικά 
συμπληρωματικά προϊόντα γύρω από το αυτοκίνητο . 
Τα προγράμματα που εντάσσονται στο πολυασφαλιστήριο είναι : 

✓ ΟΔΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : EUROP ASSISTANCE , INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ . 
✓ ΟΔΙΚΗ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : EUROP ASSISTANCE & INTERPARTNER ASSISTANCE. 
✓ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EUROP ASSISTANCE FULL PACK  ASSISTANCE . 
✓ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EUROP ASSISTANCE SMALL PACK ASSISTANCE. 
✓ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARAG – όλα τα προϊόντα . 
✓ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – INTERAMERICAN. 
✓ VICTORYMED – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ. 

Επίσης ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα , κατόπιν ειδικής εμπορικής συμφωνίας με την εταιρεία 
και εφόσον τηρούνται οι νομικές και λογιστικές προϋποθέσεις , να ανεβάσουμε στο 
πολυασφαλιστήριο σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες , για το δικό του δίκτυο συνεργατών ,μια 
δική του ασφαλιστική κάλυψη ή παροχή . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Το victory map αποτελεί την πρώτη ασφαλιστική εφαρμογή για έξυπνα κινητά , βοηθά τον 
ασφαλιζόμενο στον κλάδο αυτοκίνητου , με χρήσιμη πληροφόρηση και άμεση κλήση χωρίς 
ταλαιπωρίες, χρεώσεις και αναμονές . 

 
Θυμηθείτε πόσες φορές έχετε καλέσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας για να ρωτήσετε , 
ποιο είναι το τηλέφωνο της οδικής βοήθειας , ή ποιο είναι το τηλέφωνο της φροντίδας 
ατυχήματος, ή ποια είναι η ασφαλιστική εταιρεία που έχετε επιλέξει , για την αστική ευθύνη 
οχήματος σας;  Πάθατε  κάποιο ατύχημα με το όχημα σας και χρειάζεστε άμεσα ασφαλιστικές 
οδηγίες πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση; 
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Το victory map είναι εδώ να σας δώσει την κατάλληλη αξιόπιστη  πληροφόρηση και επιπλέον ! 
 
Σας δίνει την δυνατότητα , να καλέσετε τις συμβεβλημένες με εμάς εταιρείες οδικής βοήθειας 
χωρίς αναμονές , χωρίς να δίνετε καμία πληροφόρηση στον πρώτο διαθέσιμο υπάλληλο της 
εταιρείας οδικής βοήθειας που έχετε επιλέξει , χωρίς να αναφέρετε στο τηλεφωνικό κέντρο της 
οδικής βοήθειας , ποιος είστε  ,  τα  στοιχεία  του  οχήματος  σας  ,  την  ακριβή  διεύθυνση  που  
βρίσκεται   το   ακινητοποιημένο  όχημα  και ποια είναι η αιτία του περιστατικού σας . 

 
Όλα αυτά  χωρίς να χρεώνεστε την κλήση κινητής  τηλεφωνίας με τον πάροχο σας ! 

 
Έκτος των άλλων , το victory map θα σας δώσει την δυνατότητα μέσω του ΧΑΡΤΗ να 
ανακαλύψετε με ευκολία δεκάδες συμβεβλημένες επιχειρήσεις  αξιοποιώντας τις εκπτώσεις , 
δώρα , παροχές , υπηρεσίες που προσφέρουν  σε όλους τους ενεργούς πελάτες μας. 

 
Με τον victory map κερδίζετε  ηρεμία , χρόνο και χρήμα !!! 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ VICTORY MAP 

✓ Πληροφορίες  για το  συμβόλαιο σας  στην victory,  όπως :  σε ποια εταιρεία είναι , τι 
πρόγραμμα έχει , πότε λήγει , ποιο είναι το τηλέφωνο υποστήριξης πελατών του 
προγράμματος τοποθετώντας  τον αρ. κυκλοφορίας πχ. ΙΡΤ7086 στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

✓ Πληροφορίες εξεύρεσης  ασφαλιστικής εταιρείας  σχετικά με την αστική ευθύνη οχήματος . 
✓ Κλήση οδικών βοηθειών . 

✓ Τηλέφωνα οδικών βοηθειών . 

✓ Τηλέφωνα  ασφαλιστικών εταιρειών , φροντίδων ατυχημάτων. 

✓ Τηλέφωνα έκτακτων αναγκών  όπως  άμεσης ανάγκης  , υγείας  και πολίτη. 

✓ Ασφαλιστικές οδηγίες συνέπεια ατυχήματος .  

✓ Όροι προγραμμάτων πολυασφαλιστήριου victory . 

✓ Κατηγορίες συμβεβλημένων επιχειρήσεων. 

✓ Δώρα –Παροχές -Υπηρεσίες 
 

• Ενημερωθείτε για τις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις και αξιοποιήστε τις 
εκπτώσεις ή δώρα που σας προσφέρουν . 

• Ενημερωθείτε για τις συμβεβλημένες κάθετες μονάδες συνεργείων οχημάτων , δείτε 
αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν ώστε να αξιοποιήσετε τις παροχές, τις 
υπηρεσίες και τα δώρα που σας παρέχουν . 

• Ενημερωθείτε για τα συμβλημένα με εμάς διαγνωστικά κέντρα και ωφεληθείτε των 
ειδικών εκπτώσεων - παροχών που αναφέρονται στα συμβόλαια VICTORY MED 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ   ( αφορά τους  ενεργούς πελάτες) . 

 
 

Προσθέστε και εσείς επιχειρήσεις χωρίς κόστος , ώστε να προβληθούν μέσω του victory map 
, με σκοπό να προσφέρουν σημαντικές μοναδικές εκπτώσεις , αξιόπιστα δώρα ,παροχές και 
υπηρεσίες στους   πελάτες   του   προγράμματος    ,   (   οι    δωρεάν   προϋποθέσεις   
συμμετοχής επιχειρήσεων αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.victorymap.gr στο 
κατηγορία ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ) . 
Την εφαρμογή  victorymap  μπορείτε να την κατεβάσετε με την ονομασία victorymap  από  το play store 
για android και από το  app store  για  IOS . 
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ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :  προνομιακό  συμπληρωματικό  συμβόλαιο Τεχνικής & 
Ιατρικής Οικιακής Βοήθειας , προσαρμοσμένο στην ασφάλιση Πυρός κατοικίας ή  ενυπόθηκου, 
ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας με καλύψεις όπως : 24 ώρο τηλεφωνικό κέντρο 
Συντονισμού, τηλεφωνικές υπηρεσίες και πληροφορίες , επείγουσα ιατρική συμβουλή , αποστολή 
ιατρού , αποστολή κλειδαρά , αποστολή υδραυλικού , αποστολή ηλεκτρολόγου , με ανώτερο & 
ετήσιο κόστος κάλυψης του συμβολαίου 300€ συνολικά και ετήσιο κόστος μόνο 30€. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΛΑΒΟΥΝΤΩΝ μέσω της INTERNATIONAL GENERAL 
INSURANCE  Αγγλίας  , με προνομιακά τιμολόγια και εύκολες διαδικασίες . 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ: 

✓ 24 ωρο τηλεφωνικό κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Οικιακής Βοήθειας . 

✓ Επείγουσα Ιατρική Συμβουλή  

✓ Αποστολή Ιατρού  

✓ Αποστολή κλειδαρά  

✓ Κάλυψη υδραυλικού, κάλυψη ηλεκτρολόγου   

✓ Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων συνεπεία διάρρηξης έως 100€. 

✓ Τηλεφωνικές υπηρεσίες και πληροφορίες  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

με την υποστήριξη της 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 

 

 
Η εταιρεία μας πήρε το δικαίωμα της έκδοσης πιστοποιητικού ασφάλισης επαγγελματικής 
αστικής ευθύνης διαμεσολαβητή της ασφαλιστικής εταιρείας INTERNATIONAL GENERAL 
INSURANCE από την εταιρεία THE CAPTIVE  cover holder of London  , από 01/02/2017 . 

 
Σκοπός μας είναι , να προσφέρουμε ένα ανταγωνιστικό τιμολόγιο σε συνδυασμό με μια 
αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία  στους συνεργάτες μας . 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αγαπητέ συνεργάτη , επιδιώκουμε να είμαστε διαφορετικοί , η εταιρεία μας συνεχίζει από την 
ίδρυση της  να επενδύει στην τεχνολογία ,στο ανθρώπινο δυναμικό  και  κυρίως στην σωστή 
υποστήριξη  του συνεργάτη . 

 
Σκοπός μας είναι  , να είμαστε αποτελεσματικοί  και διαφορετικοί , προσφέροντας  υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου . 

 
 
 

Με εκτίμηση , 
 

Χ.Κ. Νικολακόπουλος 
Γενική Διεύθυνση 


